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Slavēts Kristus!
Kā Svētais Gars var
mūs uzrunāt šajā mēnesī?
Varbūt ar 81. psalma vārdiem : ”Uzsāciet dziesmu
un dimdiniet bungas”,
kurš labi saskan ar refrēnu:
“Dziediet Dievam, mūsu
aizstāvim”. Šeit var parādīties jautājums, vai mūsu dažādie svētki, ko mēs
svinam ģimenes lokā un
pat baznīcā, ir dziesma par
godu Dievam? Vai Vasarsvētki ir devuši mums
to pašu Garu, kuru Jēzus
bija apsolījis dot mācekļiem un visiem, kas lūgs
Tēvu, kas ir Debesīs? Kādu Garu tad vēlas mums dot Jēzus Kristus? Tēva un Dēla Garu, Aizstāvi
un Paraklētu, - to Garu, kas ievedīs mūs katrā patiesībā. Pirmā no tām
patiesībām ir tāda, ka esam grēcinieki, kuriem ir nepieciešama atgriešanās un Glābējs, bez kura mēs būsim kā miruši, kā zombiji. Svētais Gars
mūsos liecina par tādu Dievu, kurš ir kā varens Karavīrs, kurš mūs ir iz-

vedis vai izved no garīgās Ēģiptes un ieved Savā Apsolītajā zemē. Par to
mums arī atgādina jūnija pirmās svētdienas lasījumi par sabatu svinēšanu
un atsacīšanos no svešiem dieviem. Mums, kristiešiem, šis Vecās Derības likums saistās ar trešo Dieva bausli, tas ir, svētdienas - Kristus Augšāmcelšanās uzvaras - svinēšanu. Tālāk gribētos teikt psalma vārdiem:
dimdiniet bungas! Ļoti daudzi mūsdienīgi domājoši cilvēki, kuri sevi
sauc par kristiešiem vai kuri ir kristīti, bet ne pietiekoši katehizēti, ir atsacījušies no šī baušļa pildīšanas, jo būtībā vēl nav iepazinuši ne Dievu
Tēvu, ne Viņa Dēlu, nedz arī trīsvienīgā Dieva dāvāto Mīlestību. Izmeklējot savu sirdsapziņu, vienmēr vajadzētu pajautāt, kas pie tā vainīgs?
Vai vecāki, kuri arī bija maz katehizēti? Draudze? Prāvests? Vai tomēr
katrs no mums, kuram ir vienaldzīgi, lai atklātu sev un citiem Dieva Mīlestību un Piedošanu. Tāpēc, esi drosmīgs, nebaidies ieklausīties Svētā
Gara balsī! Kristus ir uzvarējis nāvi! Tiem, kuri regulāri pildām Dieva
likumus, būtu labi saprast pašas svētdienas svinēšanas un atpūtas būtību.
Jāsaprot, ka svētdienas svinēšanas bausli nekādā ziņā nevar atdalīt no
iepriekšējiem, īpaši no pirmā Dieva baušļa, jo tā centrā parādās Dieva
Persona, ar kuru mēs vēlamies sastapties un Viņu iemīlēt. Svētais Gars
atklāj Dievu, kurš ir neredzams, bieži nesaprotams un tāls no mūsu dzīves, bet kurš kļuva redzams, saprotams un tuvs Jēzus Kristus Personā.
Dieva svētību novēlot,
pr. Krišjānis

Evaņģelizācija ir Svētā Gara darbs
Evaņģelizāciju, kas ir visu kristiešu pienākums, jāsāk ne ar teorijām,
bet ar konkrētām situācijām – norādīja Francisks 19. aprīļa rīta Svētās
Mises homīlijā. Evaņģelizācija nav labi izstrādāts prozelītisma plāns. To
nevar veikt, paliekot sēžam savā dīvānkrēslā. Pāvests pievērsās trīs atslēgas vārdiem, kas veido evaņģelizācijas darba struktūru. Tie ir sekojoši:
"celies", "pietuvojies" jeb "ej līdzās" un "sāc ar konkrētu situāciju".
Uzrunājot ceturtdien Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ti2

cīgos, Francisks atgādināja, ka mums ir jālūdz no Kunga žēlastību prast
"ieklausīties" Svētā Gara balsī, lai "izietu" un būtu "līdzās" cilvēkiem.
Lasījumā no Apustuļu darbiem lasām, ka Kunga eņģelis saka Filipam:
"Celies un ap dienas vidu ej pa ceļu, kas no Jeruzalemes ved uz Gazu!
Tas ir tukšs." (sal. 8, 26-40) Pāvests paskaidroja, ka pēc Stefana nonāvēšanas sākās lielas vajāšanas un Kristus mācekļi izklīda uz visām pusēm.
Vajāšanām bija pozitīvas sekas – tādā veidā Dieva Vārds izplatījās pa
visu pasauli.
Tāpat kā vējš iznēsā augu sēklas, aiznes tās tālāk un tās iesējas zemē,
tāpat arī mācekļi aizgāja tālāk, sēdami Dieva Vārda sēklu. Viss sākās ar
vajāšanām. Mācekļi sāka evaņģelizēt. Šodienas lasījums ir īsts traktāts
par evaņģelizāciju. Tas atklāj, kā Kungs strādā un kā viņš grib, lai mēs
strādātu evaņģelizācijas laukā.
Turpinājumā pāvests uzsvēra, ka tas ir Svētais Gars, kurš mudināja Filipu un mudina arī mūs, kristiešus, celties un iet evaņģelizēt. Evaņģelizācija nav prozelītisms: "Iesim un pierunāsim cilvēkus…" Nē. Tas ir Svētais
Gars, kurš parāda, kā mums iet, lai atklātu cilvēkiem Dieva Vārdu. Viņš
liek celties un iet. Francisks norādīja, ka daudzi jo daudzi atstāja savu
dzimteni un savus tuviniekus, lai dotos uz tālām zemēm un sludinātu
Evaņģēliju. Bieži vien
šie cilvēki fiziski nebija
tam gatavi, līdz ar to,
viņi mira no slimībām
vai mocekļa nāvē. Runa
ir par "evaņģelizācijas
mocekļiem".
Lai evaņģelizētu
nav vajadzīgs nekāds
"evaņģelizācijas
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demecum" jeb rokasgrāmata – norādīja Svētais tēvs. Lai evaņģelizētu, ir
jābūt cilvēkam līdzās, nav jābaidās viņam tuvoties, jāvēro, jāskatās, kas
notiek, un tad jāsāk ar konkrētu situāciju, nevis ar teorijām. Minētos trīs
atslēgas vārdus vajadzētu paturēt prātā visiem kristiešiem. Celies, tuvojies un sāc ar konkrētu situāciju! Mums ir jāevaņģelizē ne tikai ar vārdiem, bet vispirms ar savu dzīves piemēru. Tā ir vienkārša metode, Jēzus
metode – teica Francisks. Jēzus vienmēr gāja, atradās ceļā, bija līdzās
cilvēkiem un sāka ar konkrētām lietām. Bez tam, pāri visam ir jāatceras,
ka mēs varam evaņģelizēt tikai Svētā Gara spēkā.
Jānis Evertovskis
http://lv.radiovaticana.va/news/2018/04/19

ATSKATS UZ PAGĀJUŠO Alfa KURSU
Man kā jaunietei noturēties uz īstā un vienīgā ceļa, kas ir Dievs, ir
ļoti grūti. Jo apkārt ir tik daudz citu iespēju un piedāvājumu, ka tiek aizmirstas īstās prioritātes. Tieši Alfa bija tā vieta, kas man palīdzēja izprast,
ko tieši es dzīvē vēlos un kas man ir galvenais. Alfā nokļuvu pateicoties
savam tētim, kas jau vairākus gadus darbojas Alfas kursa komandā. Sākumā, kad viņš man piedāvāja doties uz Alfu, es, godīgi sakot, nebiju sajūsmināta, drīzāk galvā virmoja domas: Ko es tur darīšu? Vai es nevaru lietderīgāk izmantot šo laiku? Es nezināšu, ko darīt, kā uzvesties... un vēl
daudz citu bezjēdzīgu jautājumu. Bet patiesībā viss ir ļoti vienkārši, jo
tevi vienmēr laipni sagaida, parūpējas, lai Tu būtu paēdis un apmierināts,
un galvenais - gaisotne, kas virmo, emocijas un sirds siltums, ko Tu saņem no citiem cilvēkiem. Visvairāk man patika klausīties rūpīgi sagatavotās lekcijas, kā arī citu cilvēku liecības. Un ņemot vērā, ka man patīk dalīties ar domām un izjūtām, priekš manis labākā iespēja bija grupiņas, kur
mēs visi varējām pārrunāt dzirdēto, noskaidrot nesaprasto un dalīties
emocijās. Iesaku visiem pieteikties Alfa kursam, jo tas nav domāts tikai
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tiem, kas tikko sākuši kristietības ceļu, šī ir iespēja katram gūt atbildes uz
sev svarīgiem jautājumiem un iespēja iepazīt Dieva lielo mīlestību.
Laura

Ceļš no Dieva pie Dieva caur Alfa kursu
Ikvienam no mums ir atšķirīgs dzīves ceļš, lai arī kopīgā ir daudz
vairāk nekā mēs iedomājamies ikdienā. Mana satikšanās ar Dievu notika
sen, jau man piedzimstot pasaules daļā ko sauc par Ziemeļlatgali, pirmo
svēto Sakramentu es saņēmu vēl mazs būdams. Man paveicās, jo piedzimu kristiešu “teritorijā”, kur laukos cilvēki vēl dzīvoja sakrālu dzīvi, kuras centrālo asi veido Dievs ar savu Baznīcu. Man kā bērnam likās, ka šie
cilvēki dzīvo laimīgu, piepildītu dzīvi, tādēļ arī es gribēju un gribu būt pie
šīs kristiešu kultūrvides piederīgs.
Laikam ejot pasaule mainās, vide un arī cilvēki apkārt nu jau ir
citi. Materiālās un informācijas pārbagātības laikā, kad tu tiec izsekots uz
soļa ar dažādu ierīču klātbūtni, kad
gudrības un padomi un zinātnieku
priekšraksti apgāž viens otru, ir
viegli krist kārdinājumā, nomaldīties un pazaudēt sevi, un attālināties no sava Radītāja. Lai spētu
mobilizēt savu garīgo un radošo
potenciālu, nākas nepārtraukti pie
tā strādāt ikdienā darbos, vakaros
grāmatu rakstos, svētdienās Dieva
Vārdā klausoties. Jo tikai no
mums pašiem ir atkarīgs, kādu ceļu mēs ejam, kādu dzīvi dzīvojam
un ar ko to piepildām.
Savos meklējumos un maldu ceļos esmu gājis un vienmēr
atradis ceļu atpakaļ pie Dieva dažādos dzīves posmos, man tiek
dota iespēja sakārtot savu dzīvi un
novērst savus netikumus, jo esmu
joprojām dzīvs, par ko varu pateik5

ties Dievam. Noturēt uzņemto kursu man palīdz gan franciskāņu brāļi,
gan laji no Alberta draudzes un, protams, ģimene, kas mani iesaistīja arī
Alfa kursā (kristiešu kursi iesācējiem).
Lai arī sākotnēji biju skeptiski noskaņots par šo pasākumu, jau
pirmajā tikšanās reizē mana attieksme mainījās, jo līdz šim tā īsti par reliģiskiem jautājumiem nebija iespējas aprunāties ar citiem cilvēkiem, kuri
jau ir kristieši ar “stāžu” (t.sk., franciskāņu brāļi) vai arī ar iesācējiem, jo
tajā visā ir kaut kas cilvēcisks. Lai arī pats sevi pieskaitīju pie “stāža”
personāla, kursos uzzināju daudz ko jaunu, kas mainīja manus priekštatus
par vienu otru “ticības jautājumu”.
Lielākais ieguvums, ko guvu šo kursu laikā, ir jaunas zināšanas,
cilvēki un apziņa, ka tu neesi viens, ar tevi ir Dievs un citi līdzīgi domājoši kristīgie brāļi un māsas. Dieva miers lai jūs pavada!
Dainis (Āgenskalns)
Svētceļojums Rīga - Aglona 2018
Svētceļojums uz Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā
no Rīgas Sv. Alberta baznīcas notiks no 4.- 15.augustam.
Sīkāka informācija būs nākamajās Draudzes Ziņās un sludinājumos jūlijā.
Interesēties var pa e-pastu ejiet.maciet@gmail.com.
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Liturģiskais kalendārs
8. jūnijs, piektdiena - Vissvētā Jēzus Sirds, lieli svētki. Sv.
Mises: plkst. 8:00, 11:00 un 18:00.
13.jūnijs, tr ešdiena – Sv. Antons no Padujas, priesteris un Baznīcas doktors, piemiņas diena. Sv. Mises: plkst. 8:00 un 18:00.
24.jūnijs, svētdiena – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, lieli svētki. Sv.
Mises kā svētdienā.
29. jūnijs, piektdiena – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, obligāti svinami lieli svētki. Sv. Mises: 8:00, 11:00 un 18:00.

Jūnija mēnesī litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam:
no pirmdienas līdz piektdienai – pēc Sv. Mises plkst. 18:00,
sestdienās - pēc Sv. Mises plkst. 8:00,
bet svētdienās – pēc Sv. Mises plkst. 9:00.

KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ:

30.jūnijs, sestdiena

plkst. 12.00

Piņķu kapos
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INFORMĀCIJA PAR DRAUDZI
Vissvētākā Sakramenta adorācija:
Svētdienās:
Pēc Sv. Mises plkst. 9:00 līdz 18:00

Katra mēneša pirmajā piektdienā:
Pēc Sv. Mises no 9:00 līdz 10:00

Draudzes kontaktinformācija:
Adrese:
Liepājas iela 38, Rīga, LV-1002,
tālr.: 6 761 36 30; mob.: 2 707 46 76
Draudzes mājas lapa:
www.albertadraudze.lv
Draudzes kancelejas darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 14:00
līdz 17:00
piektdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00
Svētdienās, valsts un obligāti svinamo Baznīcas svētku dienās: slēgta.
Prāvests:
Krišjānis Dambergs OFMCap,
e-pasts: br.krisjanis@gmail.com
tālr.: 2 677 56 79

Baznīca atvērta:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās: 7:00 – 9:00 un 16:30 –
18:45; un piektdienās: 7:00 – 9:00 un
16:30 – 19:00;
svētdienās: 6:30 – 19:00;
obligāti svinamo Baznīcas svētku
dienās: 7:00 – 12:30 un 16:30 –
19:00.

Svētās Mises:
No pirmdienas līdz sestdienai:
8:00 latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
Svētdienās:
8:00 poļu valodā
9:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
13:00 krievu valodā
18:00 latviešu valodā
(ar ģimenēm, jauniešiem un bērniem)
Obligāti svinamajos Baznīcas svētkos:
8:00 latviešu valodā
11:00 (Summa) latviešu valodā
18:00 latviešu valodā
Atbildīgais par izdevumu: t. Krišjānis
Teksta salicēja: Marika Lotaņuka
Teksta korektore: Ruta Vinķele

Izdevums ir par ziedojumiem!
ZIEDOJOT PAR DRAUDZES AVĪZĪTI, JŪS ATBALSTĪSIET ALFA
KURSUS PIEAUGUŠAJIEM UN JAUNIEŠIEM !
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